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ইউলিউে থেবে অেথ উপাজথন েরার হুেমু েী? 
প্রশ্নঃ  
আমরা গুগল অযাডবসন্স থেবে ইসলালমে ওয়্াজ মাহলিল ইতযালদ 
প্রচার েরার মাধ্যবম প্রলত মাবস এেিা এমাউন্ট থপবয়্ োলে। এর দ্বারা 
আমাবদর মূলত উবেশয হবলা, দ্বীন ইসলাবমর থেদমত েরা। লেন্তু 
ইউলিউে থোম্পালন এেং থিসেুে থোম্পালন ইউলিউে ও থিসেুবের 

monetization(মলনিাইবজশন) ছাডা; লভউয়্ার, দশথে, 
সােস্ক্রাইোর, িবলায়্ার ও লাইোর ইতযালদ েৃলি েবর না। এজনয 
ইসলালমে লভলডওগুবলা অলধ্ে পলরমাবণ মানুবষর োবছ থপ ৌঁছাবত 
সাহায্য েবর মলনিাইবজশন। লেন্তু লেছু লেছ ু এযাড আবছ, থয্গুবলা 
আপলিের। থয্মন এেিা পবণযর লেজ্ঞাপন লদবলা, য্ার মবধ্য এেিা 
থমবয়্র ছলে আবছ অেো লমউলজেসহ থোবনা লেজ্ঞাপন আবস। ওলামাবয়্ 
থেরাবমর োবরা োবরা োছ থেবে শুনলছ, দ্বীবনর দাওয়্াত থয্বহতু 
এেিা িরজ লেধ্ান, আর িরজ লেধ্াবনর লদবে মানুষবে আহ্বান েরাও 
থতা এেিা অপলরহায্থ লেষয়্। থস জনয দ্বীবনর অতীে গুরুত্বপূণথ 
লেষয়্গুবলা মানুষবে জানাবনা ও েুঝাবনার প্রবয়্াজবন শুধ্ ু ইসলালমে 
চযাবনল সাবজবে এযাবডর মাধ্যবম অযাডবসন্স চালু েরা এেং তা থেবে 
ইনোম েরা বেধ্। লেষয়্লি এেিু লেস্তালরত দলীল প্রমাবণর লভলিবত 
জানাবল উপেৃত হতাম।   

প্রশ্নোরী- আব্দুল্লাহ  
 
উিরঃ 
সংলিষ্ট লেষবয়্ এ পয্থন্ত আমাবদর োবছ অবনে প্রশ্ন জমা হবয়্বছ। এলি 
সাইবির এ লেষয়্ে প্রেম িবতায়্া। তাই সাধ্ারণ পাঠেবদর সহজবোধ্য 
েরার জনয প্রেবম আমরা প্রশ্নলির লেছু লেষয়্ স্পষ্ট েরলছ। অেশয 
লেবশষজ্ঞবদর দৃলষ্টবত প্রবশ্ন লেছ ু তবেযর অসঙ্গলতও আবছ, আমরা 

িাতওয়্া নাম্বার:292                    প্রোশোলঃ03-10-২০২2 ইং 
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থসগুবলার আবলাচনায়্ য্ালি না, উির েুঝার জনয য্বতািুেু দরোর 
শুধ্ু তবতািুেু আবলাচনা েবর উির প্রদান েরলছ ইনশাআল্লাহ।  
ইউলিউে থয্বহতু গুগবলরই এেলি অংশ, তাই ইউলিউে থেবে অেথ 

উপাজথন েরবত হবল প্রেবম গুগল অযাডবসন্স (Google 

AdSense) -এ এেলি এোউন্ট েুলবত হয়্। এরপর ইউলিউবে লনজস্ব 
চযাবনল েুবল লভলডও আপবলাড েরবত হয়্। 
এরপর চযাবনললিবে মলনিাইজ েবর ইউলিউে েতৃথপক্ষবে এযাড 
প্রদশবনথর অনমুলত প্রদান েরবত হয়্। য্েন চযাবনবলর সােস্ক্রাইোর ও 
লভউয়্ার এেলি লনলদথষ্ট সংেযায়্ থপ ৌঁবছ, তেন ইউলিউে েতৃথপক্ষ লভলডওর 
সাবে লেলভন্ন এযাড লদবত োবে, থয্ এযাড থদয়্ার জনয মূলত ইউলিউে 

েতৃথপক্ষ অবেথর লেলনমবয়্ লেলভন্ন এডভারিাইজার (Advertizer) ো 
লেজ্ঞাপনদাতা থোম্পালনর সবঙ্গ চুলি েবর োবে। থসই এযাবডর এেলি 
শতেরা অংশ ইউলিউে েতৃথপক্ষ লনবজরা রাবে, আবরেলি অংশ চযাবনল 
মাললেবে থদয়্, য্া তার গুগুল অযাডবসন্স এোউবন্ট জমা হয়্।  
উবল্লেয, সংলিষ্ট লেবশষজ্ঞবদর থদয়্া তেয মবত লনবজর লভলডও প্রচার 
লেংো েহুল প্রচাবরর থক্ষবে মলনিাইবজশবনর য্ৎসামানয ভূলমো 
োেবলও োেবত পাবর, তবে তা এোবন মুেয নয়্; েরং 
মলনিাইবজশবনর মূল প্রবয়্াজন হবি অেথ উপাজথবনর জনয। আপলন য্লদ 
অেথ উপাজথন েরবত চান, তাহবল অেশযই আপনার চযাবনল 
মলনিাইবজশবনর মাধ্যবম ইউলিউে েতৃথপক্ষবে তাবত লেজ্ঞাপন প্রদশথবনর 
সুবয্াগ েবর লদবত হবে।  
উপবরর লেেরণ থেবে আশা েলর এবতািুেু পলরষ্কার থয্, থয্ লেজ্ঞাপনলি 
আপনার চযাবনল ো লভলডওবত প্রদলশথত হয়্, আপলন হবিন থসই 
লেজ্ঞাপন প্রচাবরর এেজন অংশীদার এেং আপনার লভলডও হবি 
লেজ্ঞাপন প্রচাবরর মাধ্যম। আপনার থরাতা-দশথেবদর োবছ থপ ৌঁছাবনার 
জনয তারা লেজ্ঞাপনলি আপনার লভলডওবত য্ুি েবর থদয়্ এেং এই 
প্রচাবরর লেলনমবয়্ই মলূত আপনাবে অেথ প্রদান েরা হয়্। 
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জানা েো, এেলি বেধ্ েস্তু ো লেষবয়্র লেজ্ঞাপন য্লদ বেধ্ পিলতবত 
লনলমথত হয়্, তাহবল তা প্রচাবরর লেলনমবয়্ অেথ উপাজথবন থোবনা 
অসুলেধ্া লছবলা না। লেন্তু সমসযা হবি, েতৃথপক্ষ োর লভলডওবত েেন 
থোন্ ধ্রবনর এেং থোন্ থোম্পালনর লেজ্ঞাপন থদবে, তাবত 
লভলডওদাতার এেলতয়্ার োবে না; েরং ইউলিউে েতৃথপক্ষই তা পূণথ 
লনয়্ন্ত্রণ েবর। য্লদও লভলডওদাতার জনয এযাড লিল্টালরং-এর মাধ্যবম 
লেছ ু এযাড েযািাগরী ব্লে েরার সুবয্াগ োবে, লেন্তু থসিাও সীলমত 
আোবর হওয়্ায়্ সে অনাোলিত এযাড ব্লে েরা সম্ভেপর হয়্ না। 
এজনয ইউলিউে থেবে অেথ উপাজথবনর লেষয়্লি লনরাপদ নয়্। থেননা 
লেজ্ঞাপন প্রচার েবর অেথ-উপাজথন বেধ্ হওয়্ার জনয লেলভন্ন শতথ 
রবয়্বছ: 
১. থয্ েস্তু ো লেষবয়্র লেজ্ঞাপন থদয়্া হবি, থসলি বেধ্ হওয়্া। মদ লেংো 
সুলদ থলনবদন ইতযালদর মবতা হারাম থোবনা লেষবয়্র লেজ্ঞাপন না হওয়্া। 
২. লেজ্ঞাপবনর লচবে শরীয়্ত পলরপলি থোবনা লেষয়্, থয্মন থেপদথা 
নারী, লমউলজে ইতযালদ না োো। 
৩. লেজ্ঞাপবনর ভাষা ও উপস্থাপনার মবধ্য থোবনা ধ্রবনর লমেযা ও 
প্রতারণা না োো। 
স্বভােতই এসে শতথােলী রক্ষা েরা লভলডওদাতার পবক্ষ সম্ভেপর হয়্ 
না। তাই এেজন মুসললবমর জনয এ ধ্রবনর উপাজথবনর পলরেবতথ অনয 
থোবনা হালালপিা অেলম্বন েরা জরুরী।   
-সহীহ েেুারী: ৫৫৯০; মাজমুউল িাতওয়্া: ১১/৫৩৫; আদদুররুল 
মুেতার, পৃ: ৬৫২; সূরা নূর: ১৯; সহীহ মুসললম: ১০২; সূরা মালয়্দা: 
২; িবতায়্া সাইি, োনুলর িাউন: ১৪৪০০৭২০০৪৩৯, 
১৪৪১০৪২০০৬৫৩, ১৪৪১০৪২০০১২৭, ১৪৪১০৮২০১৩৩৭, 
১৪৪২০৭২০১২৬৮; িবতায়্া সাইি, দারুল উলুম থদওেন্দ: 
১৫৯৫৪৯, ইসলাম সুয়্াল জওয়্াে, সাইি: ২৬৭১৭৩; ইসলাম 
ওবয়্ে, সাইি: ২৬৫১০২  
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হাৌঁ, ইউলিউবে ইসলামী লভলডও প্রচার েবর দ্বীবনর থেদমত েরবত 
চাইবল উপাজথবনর উবেশয েযতীত শুধ্ু আল্লাহ তায়্ালার সন্তুলষ্টর জনয 
েরবে। এবত য্বতািুেু েরা সম্ভেপর তবতািুেুবতই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ 
তায়্ালা সন্তুষ্ট হবেন। নাজাবয়্য্ পিায়্ দ্বীবনর থেদমত েরার দালয়্ত্ব না 
লতলন আমাবদরবে লদবয়্বছন, না লতলন এবত সন্তুষ্ট হবেন।  
আরও জানবত সাইবি প্রোলশত লনবনাি িাতওয়্াগুবলা থদেবত 
পাবরন: 
িাতওয়্া নং ৬৭, (লমউলজেয্ুি লভলডও বতলর েবর উপালজথত অেথ লে 
হালাল?) ললংে: লমউলজেয্িু লভলডও বতলর েবর উপালজথত অেথ লে 
হালাল?  
িাতওয়্া নং ১৫৮,‘সাদাো েরার লনয়্বত লে ঘুবষর িাো থনওয়্া 
য্াবে?’ ললংে: সাদাো েরার লনয়্বত লে ঘুবষর িাো থনওয়্া য্াবে? 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 
২২-১০-২০২২ ঈ. 

https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%93-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b2/
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